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ZAPISNIK 
29. redne seje 

Senata Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, dne 13.1.2015 ob 13.00 uri  
 
 
Prisotni člani Senata FZV UM: 
Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR, izr. prof. dr. Slavko 
CVETEK, viš. predav. mag. Vida GÖNC, viš. predav. dr. Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ, predav. Barbara DONIK, 
prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK (delno), izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC, Andrej ČERNI, študent. 
 
Opravičeno odsotni: 
prof. dr. Milan BRUMEN, prof. dr. Jana GORIUP, doc. dr. Janez REBOL, Tadeja GODEC, študentka in Nina 
LONČARIČ, študentka.  
 
Ostali prisotni: 
Viš. predav. mag. Mateja LORBER, Vlasta JUG, univ. dipl. prav., tajnica fakultete, Mojca JEŽ GOLE, univ dipl. 
prav., pomočnica tajnice. 
 
 
Dekanica, izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar je ugotovila, 
da je Senat UM FZV sklepčen in člane Senata UM FZV seznanila z dnevnim redom. Predlagala je razširitev 
dnevnega reda z novo točko 8. Znanstvenoraziskovalne zadeve. Točka 8. Razno se prestavi na 9. točko.  
 
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 28. redne seje Senata UM FZV z dne 11.12.2014 in 28. korespondenčne seje 
senata UM FZV z dne 23.12.2014 (poročevalka izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije 
in Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica). 

2. Samoevalvacijsko poročilo UM FZV za študijsko leto 2013/2014 (poročevalka viš. predav. mag. 
Mateja Lorber, predsednica KOK UM FZV). 

3. Reakreditacija študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu 
(poročevalka prof. dr. Sonja Šostar Turk, prodekanica za podiplomski študij).  

4. Imenovanje tutorjev študentov (poročevalka predav. Barbara Donik).   
5. Imenovanje članov volilnega odbora UM FZV v postopku volitev rektorja UM (poročevalka izr. 

prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica). 
6. Habilitacijske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete). 
7. Kadrovske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
8. Znanstvenoraziskovalne zadeve (poročevalec izr. prof. dr. Gregor Štiglic, prodekan za 

raziskovalno dejavnost). 
9. Razno.  
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Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 00/29R-2015:       
Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede sprejme in potrdi predlagani razširjeni dnevni 
red 29. redne seje Senata UM FZV. 
 
 

K točki 1. 
 
Potrditev zapisnika 28. redne seje Senata UM FZV z dne 11.12.2014 in 28. korespondenčne seje senata 
UM FZV z dne 23.12.2014 
 
Dekanica izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar (v nadaljevanju 
dekanica) je poročala o realizaciji sklepov 28. redne seje Senata UM FZV z dne 11.12.2014 in 28. 
korespondenčne seje senata UM FZV z dne 23.12.2014.  
 
Sklepi 28. redne seje Senata UM FZV z dne 11.12.2014 in 28. korespondenčne seje Senata UM FZV z dne 
23.12.2014  so bili realizirani. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

 SKLEP 01/29R-2015: 
Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede potrdi zapisnik 28. redne seje Senata UM FZV z 
dne 11.12.2014 in zapisnik 28. korespondenčne seje Senata UM FZV z dne 23.12.2014.  
 
 

K točki 2. 
 
Samoevalvacijsko poročilo UM FZV za študijsko leto 2013/2014 
 
Predsednica KOK UM FZV viš. predav. mag. Mateja Lorber je članom Senata UM FZV poročala o 
Samoevalvacijskem poročilu UM FZV za študijsko leto 2013/2014, ki ga je potrdila Komisija za ocenjevanje 
kakovosti UM FZV na 6. izredni seji dne 7.1.2015.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 02/29R-2015: 
Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede potrdi Samoevalvacijsko poročilo UM FZV za 
študijsko leto 2013/2014. 
 
Sklep se posreduje v obravnavo na organe Univerze v Mariboru.  
 
 

K točki 3. 
 
Reakreditacija študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu 
 
Prof. dr. Sonja Šostar Turk je članom Senata UM FZV poročala vlogi za reakreditacijo študijskega programa 
2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu, ki ga izvajamo skupaj z Univerzo v Mariboru 
Fakulteto za organizacijske vede. 
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Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 03/29R-2015:  
Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede potrdi vlogo za ponovno akreditacijo 
študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu. 
 
Sklep se posreduje v obravnavo na organe Univerze v Mariboru.  
 
 

K točki 4. 
 
Imenovanje tutorjev študentov 
 
Predav. Barbara Donik je člane Senata FZV UM seznanila s sklepi 8. izredne seje Komisije za tutorstvo UM 
FZV, z dne 23.12.2014. Komisija je predlagala imenovanje tutorjev študentov v potrditev Senatu UM FZV na 
podlagi Sklepa o razpisu za izbor tutorjev študentov Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru št. 
6250-1/2014/401-mjg, z dne 14.11.2014. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 04/29R-2015: 
Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede na podlagi predloga Komisije za tutorstvo UM 
FZV potrdi naslednje tutorje študente za preostanek mandatnega obdobja do 29.10.2015:  

 Leona CILAR, 3. letnik (vis. strok. štud. program 1. stopnje Zdravstvena nega),  

 Andrej ČERNI, 3. letnik (vis. strok. štud. program 1. stopnje Zdravstvena nega). 
 
 

K točki 5. 
 
Imenovanje članov volilnega odbora UM FZV v postopku volitev rektorja UM 
 
Dekanica je članom Senata UM FZV poročala  o razpisu volitev rektorja UM in pozivu za imenovanje volilnih 
odborov članic. V skladu z 8. členom Pravilnika o volitvah rektorja Univerze v Mariboru (Obvestila UM XXIV-
9-2006, XXVIII-7-2010) in 4. odstav. III. člena Sklepa št.: S 1/020/2015/5 o razpisu volitev rektorja Univerze v 
Mariboru morajo senati članic imenovati predsednika in tri člane volilnega odbora. Enega člana volilnega 
odbora imenuje Študentski svet članice.     
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05/29R/2015:  
Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede na podlagi 8. člena Pravilnika o volitvah 
rektorja Univerze v Mariboru in 4. odstav. III. člena Sklepa št.: S 1/020/2015/5 o razpisu volitev rektorja 
Univerze v Mariboru imenuje člane volilnega odbora v sestavi:  

- viš. predav. dr. Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ, predsednica, 

- asist. Petra KLANJŠEK, članica, 

- asist. Zvonka FEKONJA, članica,  

- asist. Nino FIJAČKO, član.  
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K točki 6. 
 
Habilitacijske zadeve 
 
Volitve visokošolskih učiteljev  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Andreje BELEC za prvo izvolitev v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna 
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Sabine EBERL za prvo izvolitev v naziv strokovna 
sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna strokovna 
poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Janje JEMENŠEK za prvo izvolitev v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna 
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Petre KAMENŠEK za prvo izvolitev v naziv 
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna 
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Pri glasovanju za vse kandidate je bila iz glasovanja izločena izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar (članica je bila prisotna na seji) iz razloga nepristranskosti.  
 
 
Dekanica je člane senata pred izvedbo tajnih volitev pozvala k razpravi o strokovnih poročilih in kandidatih 
ter poudarila, da merila določajo tako izpolnjevanje kvalitativnih in kvantitativnih pogojev za izvolitev. Člani 
senata niso podali pripomb na poročila strokovnih poročevalcev.  
 
Senat imenuje Volilno komisijo in izvede tajne volitve za izvolitve v naziv. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  

 
SKLEP 06/29R/2015: 

Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede imenuje in potrdi Volilno komisijo za volitve v 
naziv v naslednji sestavi: 

- izr. prof. dr. Slavko CVETEK, predsednik, 
- viš. predav. dr. Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ, članica, 
- Andrej ČERNI, študent, član.  

 
 
Izidi glasovanja za izvolitve v naziv so bili sledeči:  
 

Kandidat Naziv  Št. 
prisotnih 

članov  

Št. glasov 
ZA 

Št. glasov 
PROTI 

Št. 
neveljavni
h glasov 

Št. 
izločenih 

članov 

Andreja BELEC strokovna sodelavka 7 6 0 0 1 

Sabina EBERL strokovna sodelavka 7 6 0 0 1 
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Janja JEMENŠEK 
 

strokovna sodelavka 7 6 0 0 1 

Petra KAMENŠEK  strokovna sodelavka 7 6 0 0 1 

 
 
Člani Senata UM FZV so osnovi tajnega glasovanja sprejeli naslednji  
 

SKLEP 06a/29R/2015: 
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in 
dopol. do 85/14) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. 
in dopol. do 28/2014) ter predhodnega soglasja podanega na 37. redni seji Senata Univerze v Mariboru z 
dne 16.12.2014 Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, na podlagi izidov tajnih volitev  
ugotavlja, da je Andreja BELEC izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena 
nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 

 
SKLEP 06b/29R/2015: 

Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in 
dopol. do 85/14) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. 
in dopol. do 28/2014) ter predhodnega soglasja podanega na 37. redni seji Senata Univerze v Mariboru z 
dne 16.12.2014 Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, na podlagi izidov tajnih volitev  
ugotavlja, da je Sabina EBERL izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena 
nega in oskrba za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 06c/29R/2015: 
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in 
dopol. do 85/14) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. 
in dopol. do 28/2014) ter predhodnega soglasja podanega na 37. redni seji Senata Univerze v Mariboru z 
dne 16.12.2014 Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, na podlagi izidov tajnih volitev  
ugotavlja, da je Janja JEMENŠEK izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvo 
za neomejeno dobo. 
 
 

SKLEP 06d/29R/2015: 
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in 
dopol. do 85/14) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. 
in dopol. do 28/2014) ter predhodnega soglasja podanega na 37. redni seji Senata Univerze v Mariboru z 
dne 16.12.2014 Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, na podlagi izidov tajnih volitev  
ugotavlja, da je Petra KAMENŠEK izvoljena v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvo 
za neomejeno dobo. 
 
 
Imenovanje strokovnih poročevalcev 
 
Kandidatka Sabina FINŽGAR, dipl. m.s., zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, je podala 
vlogo za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba. 
Senat v skladu z določili 193. člena Statuta UM imenuje komisijo najmanj treh strokovnih poročevalcev in 
dodatnega člana, ki je na voljo, ko kateri izmed prvotno imenovanih članov ne odda poročila.  
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Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 06e/29R/2015 
Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede imenuje strokovne poročevalce za kandidatko 
Sabino FINŽGAR za izdelavo strokovnega poročila za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za 
predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba v naslednji sestavi: 

- predav. Milena PIŠLAR, predsednica, 

- predav. Nataša MLINAR RELJIĆ, članica, 

- prof. dr. Blanka KORES PLESNIČAR, članica. 
 
Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede imenuje izr. prof. dr. Tanjo HOJS FABJAN, kot 
dodatno članico za izdelavo strokovnega poročila. 
 
 
Kandidatka Cvetka KREL, mag. zdr.-soc. manag.,  zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, je 
podala vlogo za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in 
oskrba. Senat v skladu z določili 193. člena Statuta UM imenuje komisijo najmanj treh strokovnih 
poročevalcev in dodatnega člana, ki je na voljo, ko kateri izmed prvotno imenovanih članov ne odda 
poročila.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 06f/29R/2015: 
Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede imenuje strokovne poročevalce za kandidatko 
Cvetko KREL za izdelavo strokovnega poročila za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno 
področje Zdravstvena nega in oskrba v naslednji sestavi: 

- predav. Anton KOŽELJ, predsednik, 

- doc. dr. Sebastjan BEVC, član, 

- viš. predav. mag. Mateja LORBER, članica. 
 
Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede imenuje prof. dr. Radovana HOJSA, kot 
dodatnega člana za izdelavo strokovnega poročila. 
 
 
Kandidatka mag. Maja KLANČNIK GRUDEN, zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, je 
podala vlogo za prvo izvolitev v naziv asistentka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba. Senat v 
skladu z določili 193. člena Statuta UM imenuje komisijo najmanj treh strokovnih poročevalcev in 
dodatnega člana, ki je na voljo, ko kateri izmed prvotno imenovanih članov ne odda poročila.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 06g/29R/2015: 
Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede imenuje strokovne poročevalce za kandidatko 
mag. Majo KLANČNIK GRUDEN za izdelavo strokovnega poročila za prvo izvolitev v naziv asistentka za 
predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba v naslednji sestavi: 

- predav. Barbara DONIK, predsednica, 

- viš. predav. mag. Mateja LORBER, članica, 

- izr. prof. dr. Branko LOBNIKAR, član. 
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Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede imenuje prof. dr. Radovana HOJSA, kot 
dodatnega člana za izdelavo strokovnega poročila. 
 
 
Kandidatka Estera MARTINI, dipl. m.s.,  zaposlena v Zdravstvenem domu Maribor, je podala vlogo za 
ponovno izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba. Senat v 
skladu z določili 193. člena Statuta UM imenuje komisijo najmanj treh strokovnih poročevalcev in 
dodatnega člana, ki je na voljo, ko kateri izmed prvotno imenovanih članov ne odda poročila.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 06h/29R/2015: 
Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede imenuje strokovne poročevalce za kandidatko 
Estero MARTINI za izdelavo strokovnega poročila za ponovno izvolitev v naziv strokovna sodelavka za 
predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba v naslednji sestavi: 

- predav. mag. Barbara KEGL, predsednica, 

- doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ, članica, 

- izr. prof. dr. Nataša MARČUN VARDA, članica. 
 
Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede imenuje prof. dr. Radovana HOJSA, kot 
dodatnega člana za izdelavo strokovnega poročila. 
 
 
Kandidatka Simona PERŠOH, dipl. m.s., zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, je podala 
vlogo za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba. 
Senat v skladu z določili 193. člena Statuta UM imenuje komisijo najmanj treh strokovnih poročevalcev in 
dodatnega člana, ki je na voljo, ko kateri izmed prvotno imenovanih članov ne odda poročila.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 06i/29R/2015: 
Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede imenuje strokovne poročevalce za kandidatko 
Simono PERŠOH za izdelavo strokovnega poročila za prvo izvolitev v naziv strokovna sodelavka za 
predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba v naslednji sestavi: 

- predav. Milena PIŠLAR, predsednica, 

- predav. Nataša MLINAR RELJIĆ, članica, 

- izr. prof. dr. Tanja HOJS FABJAN, članica. 
 
Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede imenuje prof. dr. Blanko KORES PLESNIČAR kot 
dodatno članico za izdelavo strokovnega poročila. 
 
 

K točki 7. 
 
Kadrovske zadeve 
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je člane Senata UM FZV seznanila, da je Upravni odbor podal soglasje k novi 
zaposlitvi in sklenitvi pogodbe za delovno mesto visokošolski učitelj v nazivu docent, D019001 za nedoločen 
čas s 30% delovnim časom. Razpis prostega delovnega mesta je na podlagi predloga članice v pristojnosti 
rektorja. 
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Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 
SKLEP 07/29R/2015: 

Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede predlaga rektorju razpis prostega delovnega 
mesta visokošolski učitelj v nazivu docent, D019001 (šifra del. mesta 2002244) za nedoločen čas v obsegu 
30 % delovnega časa. 
 
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je člane Senata UM FZV seznanila, da je izr. prof. dr. Gregor Štiglic dne 7.1.2015 
podal prošnjo za izdajo soglasja za dopolnilno delovno razmerje za raziskovalno delo pri istem delodajalcu 
na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko od 1.2.2015 do 
31.12.2015. Hkrati bi za 5% zmanjšal dopolnilno zaposlitev na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene 
vede. V skladu z določili Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12, UPB7 s sprememb. in dopol. 85/14) in 
Statuta UM (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, 28/14) je rektor Univerze v Mariboru pristojen za izdajo soglasij. V 
skladu s pooblastilom rektorja št. P 114/2014-526 NP z dne 10.6.2014 lahko soglasja izda dekanica.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  

 
SKLEP 07a/29R/2015: 

Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede soglaša, da dekanica Univerze v Mariboru 
Fakultete za zdravstvene vede na podlagi pooblastila rektorja št. P 114/2014-526 NP z dne 10.6.2014 izda 
soglasje izr. prof. dr. Gregorju ŠTIGLICU za raziskovalno dopolnilno delo, v obsegu 5%, za določen čas od 
1.2.2015 do 31.12.2015 na Univerzi v Mariboru Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. 
 
 

SKLEP 07b/29R/2015: 
Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede soglaša, da dekanica Univerze v Mariboru 
Fakultete za zdravstvene vede na podlagi pooblastila rektorja št. P 114/2014-526 NP z dne 10.6.2014 izda 
soglasje izr. prof. dr. Gregorju ŠTIGLICU za pedagoško dopolnilno delo, v obsegu 15%, za določen čas od 
1.2.2015 do 30.9.2015 na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede. 

 
 
Izr prof. dr. Slavko CVETEK je dne 12.1.2014 zaprosil za izdajo soglasja za izvedbo vabljenega predavanja  na 
področju tujejezikovne didaktike na Univerzi v Mariboru Filozofski fakulteti. V skladu z določili Zakona o 
visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12, UPB7 s sprem. in dopol. 109/12) in Statuta UM (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, 
28/14) je rektor UM pristojen za izdajo soglasja. V skladu s pooblastilom rektorja št. P 114/2014-526 NP z 
dne 10.6.2014 lahko soglasja izda dekanica.  
 

 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  

 
SKLEP 07c/29R/2015: 

Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede soglaša, da dekanica Univerze v Mariboru 
Fakultete za zdravstvene vede na podlagi pooblastila rektorja št. P 114/2014-526 NP z dne 10.6.2014 izda 
soglasje izr. prof. dr. Slavku CVETKU za izvedbo enkratnega vabljenega predavanja na Univerzi v Mariboru 
Filozofski fakulteti.  
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K točki 8. 
 
Znanstveno raziskovalne zadeve 
 
Dekanica je poročala o 22. redni seji Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve UM FZV, ki je sprejela 
sklep, s katerim je podala pozitivno mnenje za izvolitev Severine ALEKSIĆ, univ. dipl. inž. kem. teh., v 
raziskovalni naziv asistentka za obdobje treh let.  
 
Senat izvede tajne volitve za izvolitve v naziv. 
 
 
Izidi glasovanja za Severino Aleksić za prvo izvolitev v raziskovalni naziv asistentka so bili sledeči:  
 

Kandidat Št. prisotnih 
članov 
senata 

Št. glasov ZA Št. glasov 
PROTI 

Št. 
neveljavnih 

glasov 

Št. izločenih 
članov 

Severina ALEKSIĆ  8 8 0 0 0 

 
 
Člani Senata UM FZV so osnovi tajnega glasovanja sprejeli naslednji  
 

SKLEP 08/29R/2015: 
Na podlagi določil Pravilnika o raziskovalnih nazivih (Ur. l. RS Št. 126/08 s sprem. in dopol. do 80/12) in 6. 
točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, 28/14) Senat Univerze v 
Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Severina 
ALEKSIĆ, izvoljena v raziskovalni naziv asistentka za dobo treh let, od 13.1.2015 do 12.1.2018. 
 
 
Dekanica je poročala o 22. redni seji Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve UM FZV, ki je sprejela 
sklep, s katerim je ob upoštevanju pripomb potrdila naslov specialističnega dela »Telesne obremenitve 
operacijskih medicinskih sester« študentke Slavice SOMER GRUJČIČ in predlagala Komisijo za oceno 
specialističnega dela. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 08a/29R/2015: 
Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede na podlagi predloga Komisije za 
znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV potrdi naslov specialističnega dela »Telesne obremenitve 
operacijskih medicinskih sester« študentke Slavice SOMER GRUJČIČ. 
 
Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede imenuje Komisijo za oceno specialističnega 
dela v naslednji sestavi: 
1. doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ – predsednica komisije, poročevalka, 
2. viš. predav. mag. Vida GÖNC – članica komisije (mentorica),  
3. viš. predav. Dragan LONZARIČ – član komisije (somentor). 
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K točki 9. 
 
Razno 
 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 14.12. 
 
 
ZAPISALA:           
Pomočnica tajnice fakultete  
Mojca Jež Gole, univ. dipl. prav. 
 
PREGLEDALA:                        
Tajnica fakultete     
Vlasta Jug, univ. dipl. prav. 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 Dekanica 
izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) 

 
Majda Pajnkihar 

 
 
DOSTAVLJENO: 

- izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica, 
- člani Senata FZV UM, 
- arhiv – Senat FZV UM. 

 
 


